
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Επιτροπή των Περιφερειών 

  
Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών 

αντιπροσώπων της ΕΕ 

 
∆ήλωση αποστολής 

 
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η  Συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών 
αντιπροσώπων της ΕΕ.  
 
Είµαστε µια πολιτική συνέλευση απαρτιζόµενη από αιρετούς αντιπροσώπους των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Βασιζόµενοι στην πολιτική µας νοµιµότητα, διασφαλίζουµε τη θεσµική εκπροσώπηση του 
συνόλου των περιοχών, των περιφερειών, των πόλεων και των δήµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αποστολή µας είναι η ενσωµάτωση των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη καθώς και η καλύτερη συµµετοχή των πολιτών.  
 
Η πολιτική µας δράση εδράζεται στην πεποίθηση ότι η συνεργασία µεταξύ του ευρωπαϊκού, του 
εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου είναι απαραίτητη τόσο για την 
οικοδόµηση µιας όλο και πιο συµπαγούς και αλληλέγγυας Ένωσης των λαών της Ευρώπης, όσο 
και για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
συνεργαζόµαστε στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε τα όργανα διαφόρων βαθµίδων εξουσίας των κρατών 
µελών µε κύριο στόχο την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
 
Ψηφίζουµε πολιτικές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και συµµετέχουµε στην 
εκπόνηση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ήδη από τη προπαρασκευαστική φάση της νοµοθεσίας, 
προτείνουµε πολιτικές προσεγγίσεις και προσανατολισµούς µε βάση την πείρα και την 
εµπειρογνωµοσύνη των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, οι οποίες, άλλωστε, είναι πολύ 
συχνά επιφορτισµένες µε την εφαρµογή τους. 
 
Επιθυµούµε η «ενωµένη στην πολυµορφία της» Ευρώπη να µπορέσει σε έναν 
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο να αξιοποιήσει στο έπακρο την εδαφική, την πολιτισµική και τη 
γλωσσική της πολυµορφία, η οποία αποτελεί τον πλούτο και τη δύναµή της καθώς και εχέγγυο 
της ταυτότητας των πολιτών της. Συµµετέχουµε στην πραγµάτωση της ευρωπαϊκής 
δηµοκρατίας και ταυτότητας, στην προώθηση των αξιών τους, και συµβάλλουµε στην 
εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και στην προστασία των µειονοτήτων.  
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Μεριµνούµε για τον σεβασµό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
προκειµένου οι αποφάσεις στην Ευρώπη να λαµβάνονται και να εφαρµόζονται στο πλέον 
κατάλληλο και πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο, και διασφαλίζουµε µε τη δράση µας 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και εγγύτητα κατά την υλοποίηση των κοινών πολιτικών.  
 
Εργαζόµαστε για την αρµονική και βιώσιµη ανάπτυξη στο σύνολο των εδαφών. 
Υπερασπιζόµαστε µε τον τρόπο αυτό, στο όνοµα των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, 
τους στόχους της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
∆ιεκδικούµε την αυτονοµία των περιφερειακών και των τοπικών αρχών καθώς και το δικαίωµά 
τους να διαθέτουν επαρκείς οικονοµικούς πόρους για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.  
Προωθούµε τις αρχές και τους µηχανισµούς της χρηστής διακυβέρνησης και ενθαρρύνουµε τη 
διαδικασία αποκέντρωσης. 
 
Ευνοούµε τη συνεργασία τόσο µεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών των κρατών 
µελών,  όσο και στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης, της πολιτικής καλής γειτονίας και 
της πολιτικής ανάπτυξης µε τα υποψήφια και τα εν δυνάµει υποψήφια κράτη µέλη, τις 
γειτονικές και τρίτες χώρες . 
 
∆ηµιουργούµε διαύλους επικοινωνίας και δίκτυα, διοργανώνουµε δηµόσια φόρουµ για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
δήµων, και αναπτύσσουµε εταιρικές σχέσεις µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. 
 
Είµαστε οι πρέσβεις της Ευρώπης στις περιφέρειες, στις πόλεις και στους δήµους, καθώς, και ο 
εκπρόσωπός τους στον ευρωπαϊκό διάλογο. Συµµετέχουµε σε έναν άµεσο διάλογο µε τους 
συµπολίτες µας για τα επιτεύγµατα της Ευρώπης και τις µελλοντικές προκλήσεις, και 
συµβάλλουµε στην αποσαφήνιση και στην κατανόηση της εφαρµογής και του εδαφικού 
αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών. 
 
 
Ας οικοδοµήσουµε µαζί την Ευρώπη! 
 

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2009 
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